
ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลที่

คัดเลอืกโดยสรุป

๑ ขออนุมติัจดัจา้งเชา่รถยนต์ปรับอากาศ ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายเด่นชยั ศรีก าเหนิด นายเด่นชยั ศรีก าเหนิด ราคาต  าสุด บจ. ๔๒ /๖๒ ลว. ๔/๓/๖๒
๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมบ ารุงเครื องปรับอากาศ ๒๗๖,๐๘๐.๐๐ ๒๗๖,๐๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านจกัรวาล&แอร์ เซอร์วสิ ร้านจกัรวาล&แอร์ เซอร์วสิ ราคาต  าสุด บจ. ๔๓ /๖๒ ลว. ๕/๓/๖๒
๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๐๖๘ นบ ๓,๘๗๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๔๔ /๖๒ ลว. ๕/๓/๖๒
๔ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๙ รายการ ๒,๖๓๒.๒๐ ๒,๖๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านต้นตรายาง ร้านต้นตรายาง ราคาต  าสุด บจ. ๔๕ /๖๒ ลว. ๑๑/๓/๖๒
๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๘๔ นบ ๒๐,๓๓๘.๕๖ ๒๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๔๖ /๖๒ ลว. ๑๒/๓/๖๒
๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมแซมระบบแจง้เตือนฯ ๙๘,๔๔๐.๐๐ ๙๘,๔๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.พรีซิสชั นเทคโนโลยแีอนด์เอน็จเินียริ ง จ ากดั บ.พรีซิสชั นเทคโนโลยแีอนด์เอน็จเินียริ ง จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๔๗ /๖๒ ลว. ๑๒/๓/๖๒
๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมบ ารุงรักษา ๓๐๗,๐๙๐.๐๐ ๓๐๗,๐๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๔๘ /๖๒ ลว. ๑๓/๓/๖๒
๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๓๕๙๓ นบ ๙,๗๙๓.๗๑ ๑๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อซูีซุออโต้เซ็นเตอร์ จ ากดั บ.อซูีซุออโต้เซ็นเตอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๔๙ /๖๒ ลว. ๑๓/๓/๖๒
๙ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๑๕ รายการ ๒,๔๑๘.๒๐ ๒,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านต้นตรายาง ร้านต้นตรายาง ราคาต  าสุด บจ. ๕๐ /๖๒ ลว. ๑๘/๓/๖๒

๑๐ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๒๐ รายการ ๔,๐๘๗.๔๐ ๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านต้นตรายาง ร้านต้นตรายาง ราคาต  าสุด บจ. ๕๑ /๖๒ ลว. ๑๘/๓/๖๒
๑๑ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๒๘ รายการ ๗,๘๗๕.๒๐ ๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านต้นตรายาง ร้านต้นตรายาง ราคาต  าสุด บจ. ๕๒ /๖๒ ลว. ๑๘/๓/๖๒
๑๒ ขออนุมติัจดัจา้งพิมพ์แบบพิมพ์ จ านวน ๒ รายการ ๔๙๐,๘๐๐.๐๐ ๔๙๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก อรุณการพิมพ์ หจก อรุณการพิมพ์ ราคาต  าสุด บจ. ๕๓ /๖๒ ลว. ๑๘/๓/๖๒
๑๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กล ๘๖๗๓ นบ ๕,๒๓๗.๑๒ ๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๕๔ /๖๒ ลว. ๑๙/๓/๖๒
๑๔ ขออนุมัติจดัจา้งซักรีดท าความสะอาดฯ จ านวน ๔๐๓ ผืน ๑๙,๐๖๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางมลิวลัย ์หาญชนะชยักลู นางมลิวลัย ์หาญชนะชยักลู ราคาต  าสุด บจ. ๕๕ /๖๒ ลว. ๑๙/๓/๖๒
๑๕ ขออนุมติัจดัจา้งพิมพ์หนังสือรายชื อฯ ๙๖,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไซเบอร์ ร็อก เอเยนซี  กรุ๊ป จ ากดั บ.ไซเบอร์ ร็อก เอเยนซี  กรุ๊ป จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๕๖ /๖๒ ลว. ๑๙/๓/๖๒
๑๖ ขออนุมติัจดัจา้งท ากระเป๋า จ านวน ๑๒๕ ใบ ๒๖,๒๕๐.๐๐ ๓๒,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านพีวนั ร้านพีวนั ราคาต  าสุด บจ. ๕๗ /๖๒ ลว. ๒๐/๓/๖๒
๑๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมลิฟต์ฯ ๗,๒๗๖.๐๐ ๗,๒๗๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ลิฟท์ไทยเทค จ ากดั บ.ลิฟท์ไทยเทค จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๕๘ /๖๒ ลว. ๒๒/๓/๖๒
๑๘ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๗ รายการ ๑,๐๕๙.๓๐ ๑,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านต้นตรายาง ร้านต้นตรายาง ราคาต  าสุด บจ. ๕๙ /๖๒ ลว. ๒๒/๓/๖๒
๑๙ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๗ รายการ ๘๒๓.๙๐ ๘๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านต้นตรายาง ร้านต้นตรายาง ราคาต  าสุด บจ. ๖๐ /๖๒ ลว. ๒๒/๓/๖๒
๒๐ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๔๗๑ นบ ๒๒,๒๒๐.๑๖ ๒๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๖๑ /๖๒ ลว. ๒๕/๓/๖๒
๒๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กพ ๙๔๖๑ นบ ๒๐,๕๔๙.๓๕ ๒๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ ราคาต  าสุด บจ. ๖๒ /๖๒ ลว. ๒๕/๓/๖๒
๒๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมโครงผ้ามา่นฯ ๓,๒๑๐.๐๐ ๓,๒๑๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๖๓ /๖๒ ลว. ๒๖/๓/๖๒
๒๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเกา้อี้ส านักงาน ๗,๕๐๐.๐๐ ๗,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ส.โพธิ์ชยั 2550 หจก.ส.โพธิ์ชยั 2551 ราคาต  าสุด บจ. ๖๔ /๖๒ ลว. ๒๘/๓/๖๒
๒๔ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ ๔,๘๓๖.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ชยัวฒันา ออฟฟิศ ซัพลลาย จ ากดั บ.ชยัวฒันา ออฟฟิศ ซัพลลาย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๕๑ /๖๒ ลว. ๕/๓/๖๒
๒๕ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ ๙,๓๐๙.๐๐ ๙,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๕๒ /๖๒ ลว. ๗/๓/๖๒
๒๖ ขออนุมติัจดัซ้ือน้ าดื ม ปี ๒๕๖๒ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๕๓ /๖๒ ลว. ๗/๓/๖๒
๒๗ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ฯ จ านวน ๓ รายการ ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ ๒๒๓,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไทยออฟฟิศโปร จ ากดั บ.ไทยออฟฟิศโปร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๕๔ /๖๒ ลว. ๑๓/๓/๖๒
๒๘ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน ๓๔ รายการ ๔๙๙,๖๑๕.๑๐ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๕๕ /๖๒ ลว. ๑๔/๓/๖๒
๒๙ ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษต่อเนื อง จ านวน ๒ รายการ ๒๕,๖๘๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จ ากดั บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๕๖ /๖๒ ลว. ๑๔/๓/๖๒
๓๐ ขออนุมติัจดัซ้ือยาบัญช ีจ(๒) จ านวน ๔ รายการ ๒๙,๘๐๕,๐๘๗.๖๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๕๗ /๖๒ ลว. ๑๕/๓/๖๒

                                                                                                                 สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนมีนำคม  ๒๕๖๒                                                                                               แบบ สขร.๑
ส ำนักงำนประกันสงัคม

วนัที่  ๑  เมษำยน  ๒๕๖๒
เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง



ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลที่

คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

๓๑ ขออนุมติัจดัซ้ือธงอาเซียนฯ ๒,๔๗๑.๗๐ ๒,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๕๘ /๖๒ ลว. ๑๘/๓/๖๒
๓๒ ขอนุมติัจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๔ รายการ ๘๒,๔๙๗.๐๐ ๘๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๕๙ /๖๒ ลว. ๑๘/๓/๖๒
๓๓ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือวารสารอเิล็กทรอนิกส์ ๕๐,๒๐๐.๐๐ ๕๐,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โอเพ่นเซิร์ฟ จ ากดั บ.โอเพ่นเซิร์ฟ จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๖๐ /๖๒ ลว. ๑๘/๓/๖๒
๓๔ ขออนุมัติจัดซ้ือ CD และ DVD จ านวน ๕๐ รายการ ๑๒,๑๔๐.๐๐ ๑๒,๑๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บูมเมอแรง ออนไลน์ จ ากดั บ.บูมเมอแรง ออนไลน์ จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๖๑ /๖๒ ลว. ๑๘/๓/๖๒
๓๕ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์เครื องออกก าลังฯ ๓๘๐,๙๒๐.๐๐ ๔๙๕,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไลฟ์กู๊ด เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั บ.ไลฟ์กู๊ด เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๖๒ /๖๒ ลว. ๑๘/๓/๖๒
๓๖ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุ จ านวน ๓ รายการ ๑,๗๘๖.๙๐ ๓,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๖๓ /๖๒ ลว. ๑๘/๓/๖๒
๓๗ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๔ รายการ ๕๘,๘๕๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โฟทีกา้ จ ากดั บ.โฟทีกา้ จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๖๔ /๖๒ ลว. ๑๙/๓/๖๒
๓๘ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน ๓ รายการ ๑,๘๒๙.๗๐ ๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๖๕ /๖๒ ลว. ๒๐/๓/๖๒
๓๙ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน ๔ รายการ ๒๐๕,๐๑๒.๐๐ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ริโก ้ (ประเทศไทย) จ ากดั บ.ริโก ้ (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๖๖ /๖๒ ลว. ๒๑/๓/๖๒
๔๐ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน ๔ รายการ ๑๗,๖๕๕.๐๐ ๔๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โฟทีกา้ จ ากดั บ.โฟทีกา้ จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๖๗ /๖๒ ลว. ๒๒/๓/๖๒
๔๑ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน ๑ รายการ ๒๔,๓๙๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ริโก ้ (ประเทศไทย) จ ากดั บ.ริโก ้ (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๖๘ /๖๒ ลว. ๒๒/๓/๖๒
๔๒ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน ๖ รายการ ๔๑,๐๓๔.๕๐ ๔๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๖๙ /๖๒ ลว. ๒๕/๓/๖๒
๔๓ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ฯ จ านวน ๒ รายการ ๒๔,๒๐๓.๔๐ ๙๐,๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บิ๊กเกอร์ (ไทยแลนด์) จ ากดั บ.บิ๊กเกอร์ (ไทยแลนด์) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๗๐ /๖๒ ลว. ๒๕/๓/๖๒
๔๔ ขออนุมติัจดัซ้ือน้ าดื ม ปี ๒๕๖๒ ๓๖,๐๐๐.๐๐ ๓๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านโชคอนันต์ ซัพพลาย ร้านโชคอนันต์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด บช. ๗๑ /๖๒ ลว. ๒๕/๓/๖๒
๔๕ ขออนุมติัจดัซ้ือซองพลาสติก ๑๔๗,๐๐๐.๐๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.มาดามเจ จ ากดั บ.มาดามเจ จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๗๒ /๖๒ ลว. ๒๕/๓/๖๒
๔๖ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน ๒ รายการ ๒,๘๒๔.๘๐ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๗๓ /๖๒ ลว. ๒๗/๓/๖๒
๔๗ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน ๔ รายการ ๕๘,๘๕๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โฟทีกา้ จ ากดั บ.โฟทีกา้ จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๗๔ /๖๒ ลว. ๒๗/๓/๖๒
๔๘ ขออนุมัติจัดซ้ือธงตราสัญลักษณ์ฯ จ านวน ๑๕๐ ผืน ๒๗,๐๐๐.๐๐ ๒๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน ป ธงชยั ร้าน ป ธงชยั ราคาต  าสุด บช. ๗๕ /๖๒ ลว. ๒๗/๓/๖๒
๔๙ ขออนุมติัจดัซ้ือยาบัญช ีจ(๒) จ านวน ๑ รายการ ๑,๒๖๐,๔๖๐.๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๗๖ /๖๒ ลว. ๒๙/๓/๖๒
๕๐ จา้งผู้เชี ยวชาญรายบุคคล (ด้านการพัฒนาและ ๓๗๕,๐๐๐.๐๐ ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริจนัทร์ จนัทร์แสงสวา่ง นางสาวศิริจนัทร์ จนัทร์แสงสวา่ง ราคาต  าสุด จ ๘๕ /๖๒ ลว. ๗/๓/๖๒

เสริมสร้างธรรมาภิบาลของส านักงานประกนัสังคม) เอกสารถกูต้อง
๕๑ จา้งผู้เชี ยวชาญรายบุคคล (ด้านการบริหาร ๓๗๕,๐๐๐.๐๐ ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางนิตยา อยัราวงศ์ นางนิตยา อยัราวงศ์ ราคาต  าสุด จ ๘๖ /๖๒ ลว. ๗/๓/๖๒

ทรัพยากรบุคคลของส านักงานประกนัสังคม) เอกสารถกูต้อง
๕๒ จา้งกอ่สร้างโครงการปรับปรุงพื้นที บริเวณชั้น ๑ ๑๑,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๕๒๗,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจ ากดั บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจ ากดั ราคาต  าสุด จ ๘๗ /๖๒ ลว. ๘/๓/๖๒

อาคารกระทรวงแรงงาน เป็นศูนยอ์าหาร (e-bidding) เอกสารถกูต้อง
๕๓ จา้งบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบงานกองทุน ๑๒,๖๗๔,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๖๘๔,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท จดีีแอล กรุ๊ป จ ากดั บริษัท จดีีแอล กรุ๊ป จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๘๘ /๖๒ ลว. ๘/๓/๖๒

เอกสารถกูต้อง
๕๔ จา้งผลิตวสัดุประชาสัมพันธว์นัแรงงาน ๓,๗๒๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ส านักงานกจิการโรงงานในอารักษ์ ส านักงานกจิการโรงงานในอารักษ์ ราคาต  าสุด จ ๘๙ /๖๒ ลว. ๑๑/๓/๖๒

แห่งชาติ ปี ๒๕๖๒ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เอกสารถกูต้อง
ในพระบรมราชปูถมัภ์ ในพระบรมราชปูถมัภ์

๕๕ จา้งเหมาท าความสะอาดผ้ามา่นประจ าปี ๒๕๖๒ ๑๔๙,๘๐๐.๐๐ ๑๒,๖๘๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั บริษัท แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๙๐ /๖๒ ลว. ๑๑/๓/๖๒
เอกสารถกูต้อง

๕๖ จา้งเหมาบ ารุงรักษาลิฟต์โดยสาร จ านวน ๗ ชดุ ๑๕๙,๐๐๐.๐๐ ๑๗๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาช ิเอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต  าสุด จ ๙๑ /๖๓ ลว. ๑๑/๓/๖๒
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เอกสารถกูต้อง
๕๗ จา้งบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบบริหาร ๗๒๐,๐๐๐.๐๐ ๗๒๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท คินอฟ อนิโนเวทีฟ จ ากดั บริษัท คินอฟ อนิโนเวทีฟ จ ากดั จ ๙๒ /๖๒ ลว. ๑๔/๓/๖๒

การจัดการจัดท าแผนปฏบิัติราชการและงบประมาณ ราคาต  าสุด
ส านักงานประกนัสังคม เอกสารถกูต้อง

๕๘ จา้งบ ารุงรักษาระบบสนับสนุนศูนยค์อมพิวเตอร์ ๗๘,๕๔๐,๐๐๐.๐๐ ๗๘,๗๖๐,๘๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั น แมเนจเมนท์ จ ากดั บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั น แมเนจเมนท์ จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๙๓ /๖๒ ลว. ๒๐/๓/๖๒
ส ารอง (จงัหวดัระยอง) พร้อมเชื อมโยงเครือขา่ย เอกสารถกูต้อง
สายสัญญาณ เพื อรับส่งข้อมูลระหว่างศูนยค์อมพิวเตอร์ 

๕๙ จา้งเหมาบ ารุงรักษาระบบควบคุมโทรศัพท์ ๘๐๓,๐๐๐.๐๐ ๙๗๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท เน็กเซนเทล จ ากดั บริษัท เน็กเซนเทล จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๙๔ /๖๒ ลว. ๒๑/๓/๖๒
รวมทั้งค่าซ่อมบ ารุงและค่าอะไหล่ ประจ าปี ๒๕๖๒ (e-bidding) เอกสารถกูต้อง

๖๐ จา้งบ ารุงรักษาระบบการตรวจสอบเวชระเบียน ๕๑๓,๖๐๐.๐๐ ๙๗๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท มลิเลนเนียม บิสซิเนส โซลูชั น จ ากดั บริษัท มลิเลนเนียม บิสซิเนส โซลูชั น จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๙๕ /๖๒ ลว. ๒๕/๓/๖๒
อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง

๖๑ จา้งสมคัรสมาชกิ CEIC ๘๕๓,๘๖๐.๐๐ ๘๕๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอไีอซี ดาต้า (ประเทศไทย) จ ากดั บริษัท ซีอไีอซี ดาต้า (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๙๖ /๖๒ ลว. ๒๕/๓/๖๒
เอกสารถกูต้อง

๖๒ จา้งบ ารุงรักษาระบบโปรแกรมบริหารการลงทุน
 ๕,๕๙๕,๐๐๐.๐๐ ๕,๖๘๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เวล็ธ ์แมเนจเมน้ท์ ซิสเท็ม จ ากดั บริษัท เวล็ธ ์แมเนจเมน้ท์ ซิสเท็ม จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๙๗ /๖๒ ลว. ๒๘/๓/๖๒
เอกสารถกูต้อง

๖๓ เชา่ระบบเครือขา่ย Multiprotocol Label ๘๖,๐๒๘.๐๐ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) ราคาต  าสุด ช ๔ /๖๒ ลว. ๒๘/๓/๖๒
Switching (MPLS) ปี ๒๕๖๒ เอกสารถกูต้อง


